

Proiectul de Susținere a Femeilor Micro Antreprenoare din domeniul afacerilor sensibile
la Schimbările Climatice din zona rurala in cadrul Programului Rural de Reziliență Rurala
FIDA VII:

Doriți să beneficiați de finanțare cu componentă de GRANT de până la 80% din valoarea finanțării?
In acest sens, Mobiasbanca, în colaborare cu Fondul International pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD) și Guvernul
Republicii Moldova, vă oferă soluții avantajoase de finanțare a investițiilor în sectorul Agricol si cel conex Agriculturii,
accesând mijloace financiare cu componentă de GRANT din fondurile proiectului FIDA 7 adresate Femeilor Micro
Antreprenoare.





Avantajele Proiectului:
Facilitarea dezvoltării afacerii prin acordarea creditului însoțit de Grant bănesc;
Scutire la Taxe pentru Efectuarea Procedurilor Vamale, TVA (impozitate la cota zero);
Nivelul atractiv aferent Ratei dobânzii și altor comisioane aplicate.

CONDIȚIILE GENERALE PE CARE TREBUIE SA LE ÎNDEPLINEASCĂ BENEFICIARII ELIGIBILI- FIDA 7 IMM:

 Beneficiarii
eligibili:

 Domenii de
activitate și
scopurile
eligibile:

 Valoarea


finanțării:
Valuta:

 Structura
Grantului
bănesc:

 Întreprinderile din R. Moldova, care au înregistrat și își desfășoară activitatea
antreprenorială sub orice formă organizatorica juridică, în toate localitățile rurale,
inclusiv UTA Găgăuzia, cu excepția localităților urbane;
 Nu sunt in insolvabilitate, faliment sau reorganizare;
 Dețin toate Licențele si Autorizațiile pentru desfășurarea activității;
 Veniturile din vânzări pentru ultimul an fiscal nu au depășit 1 Mil. MDL;
 Suprafața totală a terenurilor (proprii sau arendate de cel puțin 5 ani) nu va depăși
10 hectare;
 Activitatea economică se bazează pe proprietate privată și este fondată și
administrată 100% de femei.
 Agricultura: horticultura (sere procurate de la companii specializate), culturi de câmp,
ferme zootehnice (echipamente);
 Activități post recoltare, procesare;
 Ambalare și comercializare a produselor agricole;
 Activități conexe agriculturii: panificație, servicii pentru agricultură, agroturism
(construcția / reconstrucția caselor de vacanta (doar material de construcție cu Deviz
de cheltuieli emis de un specialist licențiat), echipament, mașini agricole specifice),
artizanat.
 Până la 300,000.00 MDL
 MDL
 Pentru creditele în suma de până la 105,000.00 MDL se aplică proporția de 80% la
20%, după cum urmează:
 Porțiunea de grant - 80%, dar nu mai mult de 84,000.00 MDL;
 Porțiunea de credit - 20 %, dar nu mai mult de 21,000.00 MDL.
 Pentru creditele în sume de la 105,000.01 MDL și până la 300,000.00 MDL suma
porțiunii de Grant rămâne constantă și nu va depăși 84,000.00 MDL.
 Suma grantului nu este purtătoare de dobândă.

 Durata finanțării:

 Termen: Max. 5 ani (cu perioada de grație max. 2 ani)

 Dobânda

 Flotantă;
 Perioada de revizuire a dobânzii – semi anual;
 Baza de calcul - 360 de zile a anului calendaristic.

 Contribuția
proprie a
Beneficiarului:
C1 – Uz Intern

 Min. 5 % din valoarea costului investiției realizate

 Activități Neeligibile:

 Producerea și comercializarea strugurilor de soiuri tehnice, a băuturilor
alcoolice și tutunului;
 Activități de comerț (excepția: procurarea de active necesare producției
proprii);
 Transport de pasageri /lucrători /taxi;
 Taxe, inclusiv TVA, datorii, asigurări;
 Construcții de locuit, comerciale, administrative; procurarea/arenda
pământului;
 Procurarea animalelor, pesticidelor, serviciilor, și a altor activități nocive pentru
mediu;
 Active nemateriale (procurări de licențe, cote de participare, drepturi de
producere, etc.);
 Bunuri aprobate sau finanțate/ subvenționate din alte proiecte de grant/
subvenții (acordate de AIPA, ODIMM);
 Bunuri de mâna a doua;
 Bunuri procurate de la PF.

+
Pentru alte detalii se va consulta direct Consilierul personal din cadrul Mobiasbanca

C1 – Uz Intern

